Rutin vid offentlig tillställning – barn & ungdom
Med hänvisning till de senaste restriktionerna och begränsningar för
offentliga tillställningar har vi i Diö Hockey beslutat att införa krav på
vaccinationsbevis i förbindelse med alla matcher (matcher, pool- och
seriespel för alla barn-, ungdoms- och seniorlag).

Vad betyder detta för ledare, spelare, funktionärer och åskådare?
•

Spelare, ledare och funktionär behöver ej framvisa vaccinationsbevis

•

Separat anvisad ingång används för spelare och ledare

•

Föräldrar och övriga åskådare använder sig av anvisad publikingång

•

Vid publikingången ska godkänt vaccinationsbevis samt legitimation
uppvisas av alla över 18 år

•

Publik blir hänvisad till anvisad plats på läktaren

•

Publik ska sitta ner på anvisad plats under tillställningen

I övrigt tar vi alla gemensamt ansvar genom god handhygien och undviker
trängsel. I cafeterian håller vi avstånd och sitter på anvisade platser.

Stanna hemma vid sjukdom eller symptom.

Vi hälsar er varmt välkomna till Diö och tackar för er förståelse och ert
samarbete. Tillsammans hjälps vi åt att genomföra ett fortsatt bra och
säker hockeysäsong för våra spelare.

Bästa hockeyhälsningar
Diö Hockey

Information från Länsstyrelsen:
Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)
Förbered ditt vaccinationsbevis inför besöket:
Vaccinationsbevis verifiering | DIGG

Karta – inpassage för barn- och ungdomsmatcher/poolspel

Arrangerande lag som ska genomföra matchspel på hemmaplan i Diö ishall
ansvarar för att bemanna och utföra kontroll av vaccinationsbevis av
åskådare (alla över 18 år som inte är ledare, spelare eller funktionärer).
•

Ladda ner appen Vaccinationsbevis Verifiering. Vägledning finns här:
Så här använder du appen Vaccinationsbevis verifiering (digg.se)

•
•
•
•
•

Bemanna ingången Publik (se karta)
Scanna vaccinationsbevis vid ingången och be om legitimation
Informera att man ska sitta ner på läktaren på anvisad plats
Alla ingångar till hallen ska vara låsta under hela tillställningen
Hur länge man bemannar ingången är beroende av om det är ett
poolspel där gästande lag kan komma efterhand eller om det är endast
ett gästande lag. Eventuella ”eftersläntrare” släpps in av de som är
utsedda att ansvara för kontrollen.

Anvisad plats
I enlighet med direktiven har vi i Diö ishall markerat upp sektioner på
läktaren för att på detta vis kunna hänvisa våra åskådare till anvisad
plats. Det finns i dagsläget 5 sektioner benämnda A, B, C, D och E. Till
varje sektion finns markerat med svart-gul varningstejp upp/nergång
”trappa”. Vid poolspel kan man med fördel tilldela en sektion per lag.

Uppgång
sektion A

Varje sektion kommuniceras på detta vis. Kommunikation med riktlinjer
finns också på flera andra ställen och handsprit ska finnas tillgängligt
vid ingången samt i cafeterian.

Cafeteria
Ordinarie rutin och förhållningsregler gäller för drift av cafeterian.
Rutindokumentation finns på plats i cafeterian.
Möblering är anpassad för att ge gott utrymme mellan varje bord.
Kommunikation med uppmaning om att hålla avstånd och god handhygien är
upphängt på utvalda platser i cafeterian.
Tillsammans hjälps vi åt att undvika trängsel.

Vid frågor kontakta er lagledare eller styrelsen.
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